
Tartsük a füstöt 
kívül!
EK-JZ füstmentesítő csappantyú

▶Füst elszívás ▶▶



EK-JZ nyomás alatti rendszerekben

A menekülési utak valamint füstmentes 
lépcsőházak, hosszabb időn keresztül 
történő füstmentesítése életbe vágóan  
fontos az épület kiürítése illetve a tűz  
elleni küzdelem szempontjából.

Nyomásszabályozó rendszer szabályozza  
a befújt friss levegő mennyiségét annak 
érdekében, hogy minidg túlnyomás legyen  
a térben, ezáltal a menekülési utak  
füstmentesítve legyenek. 

Ha valaki kinyit egy lépcsőházi ajtót a 
túlnyomás megakadályozza a mérgező gázok 
beáramlását a füstmentes lépcsőházba. Ez azt 
jelenti, hogy azt a füstöt el is kell vezetni, 
például motorosan nyitható ablakok vagy 
füstgázvezérlő csappantyúkon keresztül.  
Az elszívás hatékonysága a szabad  
keresztmetszet méretétől függ, ami az  
ablakok esetében igancsak szerény. 

Az EK-JZ működési elve

kicsit más. A lezárólap nyitásával egy nagy  
szabad keresztmetszetet biztosít a füst  
elszívására a füstaknán keresztül. Minél  
nagyobb a szabad keresztmetszet annál  
nagyobb mennyiségű levegő szívható el  
alacsony áramlási sebességgel. Ez segít az 
áramlási ellenállást alacsony értéken tartani, 
ami biztosítja a nyomástartó rendszer  
megbízható működését.

▶Maximális méret, maximális teljesítmény ▶▶



Ideális menekülési utak füstmentesítésére

Az EK-JZ egy CE jelöléssel rendekező gyártmány, mely függőleges  
elhelyezéssel falakba vagy légcsatornába szerelhető. Speciálisan 
arra tervezve, hogy a tűznek kitett területről a hőt és a füstöt  
a tűzaknába juttassa, ideális megoldást nyújtva nyomástartó  
rendszerek füstmentes lépcsőházaiban történő alkalmazásra.  
Az EK-JZ természetesen beépíthető mélygarázsok füstelszívó  
légcsatornáiba is.

Legmagasabb minőség

A csappantyútest anyaga kálcium szilikát lap, mely igen magas 
hőmérsékletnek is ellenáll, ebből készülnek az aerodinamikus  
lamellák is, valamint a kétfokozatú tömítési rendszer is, ami  
mind magas mind alacsony hőmérsékleten jó zárást biztosít.  
EK-EU füstgázvezérlő csappantyú manuálisan vagy automatikusan  
is működtethető.

Ideális méretek

Szerény mélységi méretének köszönhetően és a különböző számú 
lamelláknak az EK-JZ füstgázvezérlő zsalu ideális olyan helyekre, 
ahol kis helyen a lehető legnagyobb szabad keresztmetszetet kell 
biztosítani. 

Átfogó biztonság

Ha ellátjuk intelligens vezérlő és felügyeleti rendszerrel, mint  
például a TROX NETCOM, az EK-JZ füstzsalu átfogó biztonságot  
garantál és integrálható az épületfelügyeleti rendszerbe.

Maximális méret, maximális teljesítmény

 ■ Névleges méretek 200x430-tól 1200x2030mm -ig
 ■ Osztályozás EI 120/90 (vedw, i <–> o) S1000 C 10,000 MA multi  

az EN 13501-4 szerint
 ■ CE jelölés az EN 12101-8 szerint Hő- és füst szabályozó  

rendszer – Füstgázvezérlő csappantyú
 ■ Nyomásszint 2, (-1000 – +500 Pa)
 ■ Gyors és egyszerű beépítés a négyszög keresztmetszetszetnek 

köszönhetően, nem rendelkezik kiálló alkatrészekkel
 ■ Készülékház, szabályozólap és működtető egység ház hőálló  

kalcium-szilikátból
 ■ Alacsony ellenállás az aerodinamikus zsaluleveleknek köszönhetően
 ■ TROXNETCOM, Agnosys és SLC tesztelve és bizonylatolva
 ■ Manuális kioldás, tűz esetén, az EK-JZ 25 perc elteltével is nyitható

▶EK-JZ füstmentesítő csappantyú ▶▶

Térfogatáram 87,700 m3/h -ig 
(24,360 l/s)

Névleges méretek 200 x 430 mm  
-től 1200 x 2030 mm -ig

Osztályba sorolás EI 120/90  
(vedw, i <–> o) S1000 C 10,000  
MA multi az EN 13501-4 szerint
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TROX Austria GmbH Magyarországi Fióktelep
Népfürdő u. 22. C. Épület. Fszt. 3/B.
H-1138 Budapest 
Telefon: +36 1 212 1211
Fax: +36 1 212 0735
www.trox.hu
trox@trox.hu


